POMOČNIK
RAVNATELJA

Laško, maj 2022

Koncept vključenosti v najširšem smislu razumemo kot
ustvarjanje priložnosti in vključenosti za vse: učence, starše,
učitelje in druge strokovne delavcev v varnem in
spodbudnem učnem okolju.
Temelji na vrednotah: pravičnost, spoštovanje raznolikosti,
enakost, multikulturna zavest, medsebojno zaupanje,
spoštovanje, pozitivni odnosi (sprejetost).

Inkluzivna kultura pomeni delovno okolje, v katerem se
zaposleni počutijo dobrodošle in občutijo pripadnost.
Označujejo jo zaupanje, avtentični odnosi, sodelovanje med
vsemi in na vseh ravneh, zmožnost dajanja povratnih
informacij ter enake možnosti vseh za uspeh.

Vrtci in šole potrebujejo ravnatelje in druge vodje,
ki se zmorejo in želijo povezovati, so empatični in
sodelavce podpirajo. Takšne, ki si upajo graditi
avtentične, inkluzivne kulture, v katerih so vsi zaposleni
uspešni in vsi prispevajo k uspehu vrtca, šole.
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Kazalnik: V vrtcu, šoli vsem zagotavljamo vključenost
V vrtcu, šoli zagotavljamo enakopravnost, pravičnost, spoštovanje in
sprejemanje razlik (v sposobnostih, medkulturne, jezikovne, nazorske,
vrednotne, identitetne, statusne), preseganje predsodkov in stereotipov do
drugačnih. V vrtcu, šoli organiziramo kolegialno in vrstniško pomoč.

Razvijanje vključujoče kulture - HEAD
1. Poznati in razumeti koncept
vključenosti (v aktualnem
družbenem času in okolju),
osvetliti lastne vrednote,
prepričanja in stališča

5. Snovati in vključevati
dejavnosti v šolske razvojne
načrte

4. Delovati v smeri izgrajevanja
vključujoče šolske kulture in to
spremljati

2. Osvetliti/presoditi kulturo
svoje šole z vidika stopnje
vključenosti vseh deležnikov

3. Raziskati izzive vodenja in
izobraževalne potrebe za
krepitev vključujoče šolske
kulture

ŠOLA, VRTEC, VODENJE
•

•

Zbirka kakovost v vrtcih in šolah, 2019:
http://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/zal
oznistvo/zbirka-kakovost-v-vrtcih-in-solah
Področja in standardi kakovosti; dosežki učencev in
otrok v razvoju in učenju; profesionalno učenje in
delovanje učiteljev; varno in spodbudno učno
okolje; UZK s samoevalvacijo

•

Projekt ILSP (Integrated Leadership in School
Practice), 1019−2022:
https://www.zrss.si/projekti/ilsp-integratedleadership-in-school-practice/

•

Rezultati projekta bodo vključevali instrument za
refleksijo v podporo šolskim timom pri razvijanju
kompetenc integriranega vodenja ter model
strokovne rasti oziroma profesionalnega učenja za
ravnatelje, učitelje in strokovne delavce.

•

Raziskava REDS – PEI. 2021

•

Projekt HEAD, 2019−2022; video: Empowering
School principals for Inclusive School Culture – the
HEAD project:
https://www.youtube.com/watch?v=gNWn3F3CSL
Q

•

Evropska agencija za izobraževanje oseb s PP in
inkluzivno izobraževanje. 2021. Inkluzivno vodstvo
šole: orodje za samorefeksijo o politiki in praksi.

Head Syllabus: Empowering
school principals for inclusive
school cultures, ERASMUS+
training programme for
primary and secondary school
principals in Croatia and North
Macedonia. ENG_HEAD
syllabus_30062020_VF.pdf

VIRI, PROJEKTI
STROKOVNI DELAVCI – otroci, učenci, dijaki

•
•

Projekt Linpilcare (2017):
https://almadaforma.net/project/linpilcare-project/
Priročnik: Učitelji, raziskovalci lastne prakse (linpilcare-uciteljraziskovalec-lastne-prakse.pdf)

•

Evropska agencija za izobraževanje oseb s PP in inkluzivno
izobraževanje. 2017. Orodje za samorefleksijo okolja
inkluzivne predšolske vzgoje. Danska.

•

Projekt ProLea -------------- Projekt PROMISE (2022)- Promoting
Inclusion in Society through Education: Professional Dilemmas
in Practice: https://promise-eu.net/ Teme: blended learning on
inclusion, boundary crossing, cooperation between students in
blended learning formats, teachers‘ values and beliefs,
collaborating with pears to explore professional dillemas,
distant peer coaching, together, we see further

•

UNICEF: Priročnik za oblikovanje vključujoče šolske skupnosti,
2019 (otroci begunci, migranti):
PrisluhniSpoznajSpremeni_prirocnik_za_oblikovanje_vkljucujo
ce_solske_skupnosti.pdf

•

Projekt VSUO, 2020−2023: Vključujoča šola: priročnik za
učitelje in druge strokovne delavce (vprašalnik – indeks
inkluzivnosti), 2017: Zvezki: Zakaj?, Formativno spremljanje v
podporo vsakemu učencu, Vodenje razreda za dobro klimo in
vključenost, Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro
vključenost, Tudi učitelji smo učenci, Vključevanje v vrtcu

•

UNICEF, 2021: Inkluzija in izobraževanje: vsi pomeni vse
(poročilo o spremljanju globalnega izobraževanja), Inclusion
and education_SL.pdf

